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Descobreix les nostres exposicions:

Canal Museu L’H

Una exposició de síntesi
històrica sobre sis aspectes de
la interacció de les poblacions
deltaiques amb el riu Llobregat
DEL 14 DE SETEMBRE AL
26 DE NOVEMBRE DE 2017

D

a ciutat de L’Hospitalet té un vincle físic
amb el riu Llobregat, ja que se’n situa al
marge esquerre; i, alhora, també hi té un
vincle social, que l’ha caracteritzada al llarg de la
seva història, molt especialment en la seva època
agrícola. No en va, el topònim del riu forma part
del nom oficial de la ciutat.
Amb l’exposició “El Llobregat. 1 delta, 6 pobles”
que presenta el Museu, podrem aprofundir en la
relació mil·lenària amb aquest element geogràfic
de cabdal importància que ens dona perfil propi
com a societat. La mostra ens apropa al riu com
a font de riquesa; ens explica el perquè del nostre
creixement com a ciutat, i ens descobreix també
aspectes poc coneguts de la nostra relació amb
aquest element natural.
L’exposició està coproduïda amb cinc museus
més d’altres ciutats que, com la nostra, també
són dipositàries d’aquest llegat, i compta amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Us animo a apropar-vos al Llobregat des de la
talaia de l’Harmonia.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

El Llobregat. 1 Delta, 6 pobles
El riu que és flor de vida, que porta a tot el pla l’element
necessari per als bons fruits i les belles floracions, esdevé
una calamitat, una deu immensa d’aigua que ho ofega tot, que
tot ho malmet i que sembra arreu la desolació i la ruïna.
BONFILL I TRIAS, Xavier. El meu poble. 1948

El riu Llobregat i el seu Delta han marcat les vides dels seus pobladors
al llarg del temps. El Llobregat ha sigut font de vida i desenvolupament.
Però també ha significat un obstacle i ha marcat la nostra història més
trista amb les seves avingudes i riuades.
Els museus de Sant Boi, de L’Hospitalet, de Cornellà, de Gavà, de
Viladecans i del Prat, amb el suport de la Xarxa de Museus Locals de
la Diputació de Barcelona, participen en aquesta mostra de diversos
episodis de la història d’aquestes sis poblacions deltaiques, que ens
descobreixen sis aspectes de la relació entre el riu, el delta, el territori
i els seus habitants. Una història d’un riu, un delta i sis pobles amb
singularitats i transversalitats.
Cayetana Gomis Fletcher
Comissària i coordinadora tècnica

